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1. Information om Kongress 2023 
1.1 Inledning 
Vart fjärde år håller sammankallas Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress för att 
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren. Kongressen består av 451 
ombud som väljs av och representerar SKR:s medlemmar.  

Detta dokument behandlar hur medlemmarna - kommuner och regioner - ska genomföra ombudsvalet 
under 2022.Valnämnden ansvarar för sammanräkningen samt fördelningen och besättningen av 
ombudsplatserna. Här följer valnämndens närmare anvisningar för valets genomförande, fastställda av 
valnämnden den 18 mars 2023. 

1.2 Valkongressen 
Valkongressen äger rum den 21 mars 2023 på Münchenbryggeriet, Stockholm. 

Valkongressen behandlar val av: 

• kongresspresidium 
• valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i valnämnden och 

ersättare för dessa 
• ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
• valnämnd 
• revisorer och ersättare 
• fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer 

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under mandatperioden samt 
bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om arvoden och ersättningar för förbundets 
förtroendevalda. 

1.3 Ordinarie kongress 
Ordinarie kongress äger rum den 15-16 november 2023 på Hotel Clarion & Congress Sea U, 
Helsingborg. 

Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden: 

• Val av kongresspresidium 
• Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast föregående 

ordinarie kongress 
• Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 
• Revisorernas berättelser 
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 
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• Ram för förbundsavgiften 
• Styrelsens övriga förslag 
• Motioner och interpellationer 
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2. Ombuden till kongressen utses 
genom ombudsval hos SKR:s 
medlemmar   
2.1 Vad handlar det om? 
Som beskrivits i kapitel 1 sammankallas SKR:s kongress vart fjärde år för att bestämma inriktningen 
för förbundet. Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud, vilka återspeglar dels 
befolkningsmängden hos medlem (kommun eller region) per den 31 december 2021, dels i resultatet i 
de allmänna valen till kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022 (ev omval hos medlem 
beaktas inte).  

I kapitel 2.2 informeras om hur ombudsvalet går till. I kapitel 3 återfinns anvisningar för 
medlemmarnas (kommuner och regioner) uppgifter kring genomförandet av ombudsval. 

2.2 Så går ombudsvalet till 

2.2.1 Valkretsar 
Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje län utgör en valkrets. 
Kommunerna och regionen i respektive län bildar tillsammans en valkrets. Ombuden representerar 
hela valkretsen, inte enbart den egna kommunen eller regionen. 

2.2.2 Fördelning av ombudsplatser per valkrets 
Fördelningen av ombudsplatser per valkrets har skett utifrån länens befolkningssiffror per den 31 
december 2021.  

Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 1. 

2.2.3 Nominering av ombud 
Nominering av kongressombud sker valkretsvis via de regionala partiorganisationerna (för lokala 
partier av den lokala organisationen).  

2.2.4 Valsedel 
Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av det nationella partiets regionala 
organisation. För lokalt eller regionalt parti utan rikstäckande organisation gäller att dess organisation 
ansvarar för framtagandet av valsedel. 

Partier kan uppträda med egen valsedel eller samverka genom en gemensam valsedel eller under 
gemensam beteckning med skilda valsedlar för två eller flera partier. Även enskilt parti kan upprätta 
fler valsedlar under samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas proportionellt mellan de olika 
valsedlarna. 
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Valda ersättare för valda kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den ordning som 
följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller också när partier samverkar, oavsett 
partibeteckning på samverkanslistan. Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda 
partivalsedlar, utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.  

2.2.5 Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem 
Valet av ombud i respektive kommun och region bör enligt valnämndens rekommendation förrättas 
under november månad 2022 och genomförs förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde.  
Det är också möjligt att genomföra valet under december månad 2022 men tänk då på att om något går 
fel i första valet och det skulle behöva göras om, kan det bli tidskritiskt då valet måste ha genomförts 
senast 31 december 2022.  

Tidpunkten för val hos respektive medlem bör meddelas SKR samtidigt som namn på kontaktperson 
lämnas (se uppgifter för medlem, kapitel 3). Informationen lämnas senast 31 maj via länken som finns 
i det inkommande e-postmeddelandet från SKR till respektive medlem, skickat den 20 april 2022.  

Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att maila in uppgiften till 
ombudsval@skr.se vid ett senare tillfälle, dock senast 1 september 2022.  

2.3 Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) valnämnds ansvar 
Valnämnden utsågs vid SKR:s valkongress 2019. Nämnden består av företrädare för de partier som 
finns representerade i förbundets styrelse. Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 2. 

Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet genom sammanräkning av 
valsedlar, fördelning och besättning av ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare 
anvisningar för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels giltighet. 

Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas. 

mailto:ombudsval@skr.se
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3. Uppgifter för SKR:s medlemmar-
kommuner och regioner 
3.1 Kontaktperson hos medlem 
För att informationen från SKR:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar nämnden att en 
kontaktperson utses i varje kommun och region. 

Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 31 maj 2022 via länken som finns i det 
inkommande e-postmeddelandet från SKR till respektive medlem, skickat den 20 april 2022.  

3.2 Genomföra ombudsvalet 

3.2.1 Förberedelser 
Ombudsvalet förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. Valet förrättas 
av medlems nyvalda fullmäktige i anslutning till ett ordinarie sammanträde.  

Valet bör enligt valnämndens rekommendation förrättas under november månad 2022. Det är dock 
möjligt att genomföra valet i december månad. Tänk då på att det kan bli tidskritiskt ifall valet skulle 
behöva göras om ifall något har gått fel första gången. Valet ska ha genomförts senast 31 december 
2022. 

Samtidigt som kontaktperson meddelas till SKR:s valnämnd (se ovan) meddelas även vilket datum 
som ombudsvalet planeras till i ert fullmäktige. 

Ombudsvalet vid fullmäktigesammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges protokoll och därför 
inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista. Däremot ska informationen om valet finnas 
med på kallelsen till fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras som ”xx 
kommun/regions medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023”. 

3.2.2 Valsedlar 
Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje utsedd kontaktperson i vecka 42 
eller i vecka 43. Därefter har kommunen/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa att samtliga 
valsedlar finns i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige, att de finns tillgängliga vid 
valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för den som vill göra en egen valsedel. 

OBS! De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande organisation behöver få 
information på annat sätt om val av ombud. Se punkt 3.4.  

3.2.3 Genomförande 
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande fullmäktigeledamöter. 
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Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget personvalsförfarande) 
eller andra ändringar i en valsedel. Sådana ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid 
sammanräkning. Det är däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel. 

Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson (exempelvis den eller de 
personer som fullmäktige utsett för att justera fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde). 

Ett protokoll (se bilaga 3) ska upprättas där det framgår hur många röster som avgivits, 
kommunen/regionens namn samt datum för ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när 
valsedlarna skickas till SKR:s valnämnd (se punkt 3.3 nedan) 

OBS – antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma – om inte, behöver valet göras om. 

Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas. 

3.3 Efter genomfört ombudsval 
Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka dem vidare till SKR:s 
valnämnd för sammanräkning. 

Kontrollräkna de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet valsedlar överensstämmer med 
antalet röstande. Felaktigt antal kan medföra att valet måste göras om. 

Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original - ej vikta - i ett kuvert tillsammans med 
rösträkningsprotokollet (bilaga 3), försluts samt skickas, dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i 
rekommenderad försändelse till: 

Valnämnden, att: Karin Särnå 
Sveriges Kommuner och Regioner 
118 82 Stockholm.  

Ange också på kuvertet vilken kommun/region som är avsändare. 

3.4 Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande 
organisation 
De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande organisation behöver få information 
på annat sätt. Valnämnden ber om respektive kommun/regions hjälp för att förmedla information om 
ombudsvalet till de lokala partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen. Se även 
punkt 3.4 Uppgifter för de politiska partierna. 

3.5 Uppgifter för de politiska partierna 
De politiska partierna har ett betydande ansvar för nominering av ombud och upprättande av valsedlar. 
Deras ansvarsuppgifter hanteras i särskilt dokument som är utskickat till partierna som finns 
representerade i SKR:s styrelse (moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, 
socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, sverigedemokraterna, norrbottens sjukvårdsparti). Om 
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det finns ett lokalt parti i kommunen/regionen som behöver ha tillgång till detta dokument, be dem 
kontakta SKR:s valkansli via e-post ombudsval@skr.se eller telefon 08-452 7264. 

mailto:ombudsval@skr.se
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4.Vad händer efter ombudsvalet? 
4.1 Sammanräkning 
SKR:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit från medlemmarna. 
Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda röstprotokoll upprättas. 

Vid sammanräkningen ges rösterna ett röstvärde. Kommunen/regionens folkmängd divideras med 
antalet ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Om det t.ex. går 100 
invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0. Röstvärdet anges med en decimal. Regionerna har 
totalt lika stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt. 

Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna bestäms i övrigt enligt de 
grunder som anges för proportionella val. 

4.2 Valresultatet 
Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga valkretsars valresultat 
föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas föreligga under någon av de första veckorna i 
januari 2023. 

Resultatet kommer att presenteras på SKR:s hemsida, www.skr.se. Särskild information kommer även 
att skickas ut till medlemmarna och de valda ombuden. 

Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under pågående mandatperiod. Om något 
ombud lämnar sitt uppdrag under mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står 
näst på tur på listan träder in som nytt ombud. Om namnen på listan tar slut kan således en plats bli 
tom. 
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5. Kontaktuppgifter SKR 
För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas till förbundets hemsida, 
www.skr.se/kongress.  

Ni är också välkomna att kontakta SKR:s valsekretariat på e-post: ombudsval@skr.se eller 
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller synpunkter: 

Karin Särnå handläggare  
karin.sarna@skr.se  
tel: 08-452 7264 

Anna Wiitavaara, administratör  
anna.wiitavaara@skr.se 
tel: 08-452 7865 

Anna Boman, sektionschef  
anna.boman@skr.se  
tel: 08-452 7266 

https://konferens.skr.se/kongress-2019.html
mailto:ombudsval@skr.se
mailto:karin.sarna@skr.se
mailto:anna.wiitavaara@skr.se
mailto:anna.boman@skr.se
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6. Checklista för kommuner och regioner 
1. Anmäla kontaktperson till SKR senast 31 maj 2022 via länk som finns i e-postmeddelandet skickat 
den 20 april 2022. 

2. Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan (där kontaktperson anmäls), ska datum 
anmälas via mail till ombudsval@skr.se senast den 1 september 2022 

3. Valsedlar (som skickas till kontaktperson, från SKR i vecka 42-43) trycks upp inför ombudsval. 
Glöm inte även blanka valsedlar! 

4. Genomföra ombudsval genom sluten omröstning, förslagsvis i anslutning till ett 
fullmäktigesammanträde. SKR rekommenderar valet sker i november månad, men det är möjligt att 
genomföra även i december månad 2022. 

5. Fyll i röstsammanräkningsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd justeringsperson  

6. Kontrollräkning av valsedlar – ska överensstämma med antalet fullmäktigeledamöter 

7. Skicka valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll som rekommenderad försändelse till SKR:s 
valnämnd dagen efter att valet skett, på följande adress: 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82  Stockholm 

mailto:ombudsval@skr.se


Ombudsval till SKR Kongress  13 

7. Bilagor 
1. Ombud per parti/valkrets/län 2019-2023 

2. Valnämndens ledamöter 

3. Röstsammanräkningsprotokoll fullmäktige 

Samtliga bilagor finns även på www.skr.se/kongress

https://konferens.skr.se/kongress-2019.html

	Ombudsval till SKR Kongress 
	Innehåll 
	1. Information om Kongress 2023 
	1.1 Inledning 
	1.2 Valkongressen 
	1.3 Ordinarie kongress 

	2. Ombuden till kongressen utses genom ombudsval hos SKR:s medlemmar   
	2.1 Vad handlar det om? 
	2.2 Så går ombudsvalet till 
	2.3 Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) valnämnds ansvar 

	3. Uppgifter för SKR:s medlemmar-kommuner och regioner 
	3.1 Kontaktperson hos medlem 
	3.2 Genomföra ombudsvalet 
	3.3 Efter genomfört ombudsval 
	3.4 Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande organisation 
	3.5 Uppgifter för de politiska partierna 

	4. Vad händer efter ombudsvalet? 
	4.1 Sammanräkning 
	4.2 Valresultatet 

	5. Kontaktuppgifter SKR 
	6. Checklista för kommuner och regioner 
	7. Bilagor 


